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Obec B,.ov
Dukelská è.p. II
273 S I BraJkov

ZAHÁJENÍ ÚZEMNtHO MzENÍ A pozvÁNÍ K VEØEJNtMU úsTNtMu JEDNÁNÍ

Obec Draikov, zastoupeDá starostou obce log. Vladimirem Dribem,
Dukelská ~.p. 11,27351 Draikov

(dále jen "žadatel") podala dne 21.4.2009 žádost o vydání územního romodnlti o umístìní stavby:

na pozemku parc. È. 377/1, p. p. k. 263/1 v katamá1nfm 6zemf BraJkov.

Pledmìtem fizení je prodloužení chodníku z èásti Valdek až ke komunikaci Budovatelù, nový osvìtlený
pøechod pro chodce, doplnìnf stromové aleje, osazeni svítidel veøejného osvìtleni, upravení èásti
pozemku k rekreaci, osázeni pozemku V7roStlou mlati, 6prava a Z8n1bnenf stávajiciho odvodòovacilO
plikopu.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územni fízeni.

Odbor výstavby Mìstského úøadu v Unho§ti, jako stavební úøad pnslušný podle § 13 odst I pism. f)
zákona è. 183/2006 Sb., o Ú2emnfm plánováni a stavebnim øádu (stavební zákon), ve mìní pozdìjšícl1
piedpisù (dále jen ~stavebni zákon"), oznamuje podle § 87 odst I stavebnfbo zákona zahájeni územnfho
ffzeni a ~ nafizuje k projednáni žádosti veøejné ústní jednání spojené s ohledáním na mistì na den

Z2. &~ 1009 (poadìb) v 9.00 bodin

se schùzkou pozvaných v kanceláøi odboru výstavby M~Ú Unhoš•.

Závazná stanoviska dotèených orgán6, námitky úèastnfkù fizení a pfipominky veøejnosti musí být
uplatnìny nejpozd!ji pti veøejném ústním jednáni, jinak se k nim nepøihliži. UÈ8Stnici øízeni mohou
nahližet do podkladù romodnutf (Odbor výstavby Mìstského úøadu v Unho§ti. úøední dny: pondìlí a
støeda od 8:00 hodin do 17:00 hodin. polední pøestávka od 11:00 hodin do 12:00).

POU&D(:

Úèastníci jsou oprávnìni navrhovat d6kazy a èinit jiné návrhy PO, celou dobu fízeni až do vydáni
romodnutf. Úèastnfcj mají právo vyjádøit v fizení své stanovisko. UÈ8stnfci se mohou pøed vy~ím
rozhodnutí vyjádøit k podkiad6m ro7Jk1dnutf. POpffpad! navrhnout jejich doplnìní.

Žadatel zajisti, aby infonnace o jeho zárn~ a o tom, že podal žádost o vydáni úumnfbo rozhodnutí. byla
bezodkladnì poté. co bylo nafizeno veøejné ústnf jednáni. vyv~§ena na míst! urèeném stavebním úøadem
nebo na vhodném veøej~ pfistupném místì u stavby nebo pozemku. na nichž se má zám~r uskuteènit, a
to do doby veøejného ústního jednáni.

ZúèastDí.li se vefejného ústnfho jednáni vfce osob z øad veøejnosti a mohlo-Ii by to vést ke zmaøení úèelu
veøejného ústního jednání. zvolf si spoleèného zmocnìnce.

ozNAMENÍ

prostor pro volnoèasové akti\it)'



t. j. 26O4..wN ta

K závazným stanoviskùm a námitkám k vìcem, o kterých bylo ro71lodnuto pti vydáni územního nebo
regulaènfho plánu, se nepfihllfi. Úèastník ffzeni ve svých námitkách uvede skuteènosti. kter6 lùládaj(
jeho postaveni jako úèastn(ka øízeni. a d6vody podáni námitek; k námitkám, které nesplòuji uvedené
požadavky. se nepøibliž].

Nechá-Ii se nìkterý z úèastníkù zastupovat, }ied1ofJ jdio Dstupce pfsemnou plnou moc.

r~~~r~KÝ ÚØA'~ -"\JNHošf

Toto ozuámeuí musí být vyvìieno po dobu 15 dnù.
- -

Vyv6Jeno dne: t9[;.G..~

OlNlrfl:

úèastnici (dodejky)
Obec B raJko v, [)uk e lská è.p. 11, 273 S 1 8nItov (1 x tiOOst o vyv 6Ienf)
Mìstský úøad UnhoI• ~ tidostf o vyv6lelú

dotèené správní úøady
Magistrát mìsta Kladna odbor tivotnfbo prostøedí, nám. Starosty Pavla è.p. 44, 272 S2 KIadno
Magisb'át mìsta Kladu odbor dopravy a služeb. nám. Starc:8ty Pavla è.p. 44. 272 52 Kladno

úèastnfkOm územního fízenf dle § 8S odst.2 stavebnibo zákona doruèeno veøejnou vyhláškou:
Štìpánka Hlebíková. V Podlfskách è.p. 318, 273 51 Bralkov
Správa a údržba silnic KJadno. pfisp. org.. Železírenská è.p. 1566.272 01 Kladno
Vit Pužman, 273 SI Bmkov 138
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Ing."tenka Honová
vedoucí odboru výstavby
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